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• MOTAS DE ARTE •
O FESTIVAL BALLET

Após quatro prévias sessões Mímicas de preparação à semana do Fes
tival Ballet, estamos chegando ao íi:n do III Festival Fílmico organizado 
por Oswaldo Oliveira, o Jonald da crítica carioca.

Variado é o repertório. O íilmes são do w 1 orea diferentes. Há, docu
mentários ingratos, como os dor. ballets chineses, sem colorido e com pe
quenos corpos dc baile, que não dão o segredo cio Ballet do Pcl-cim ou 
rte Shnngai. .Em compensação, a Franca está levando a palma dos cem 
colorido hoj maravilhoso coloridos, d->s boilcr-s cnmaristieos aos conjun
tos; Mareei Marceau, Sérgio Liíar, o Homem Solitário e a Sereia de Ro- 
Innd Pet't. A Espanha com seus famoso» solistas como Cannen Am avo, 
Antônio e Ximenez. A Rússia com seu opulento folclore e seu tradicional 
Ballet do Teatro Bclshoi. com temas romantlco-, montagens correspon
dentes e alguns excelentes bailarincs e coreografias1. Até o Brasil faz 
figura, com Brazilianss, íilmecia pelos tchecos ou poloneses. A Alemanha 
surge com valsas o paródias coreográfica . A Inglaterra tem esíado pre- 
y-rüe com obras várias. Portugal comparece com seu rico folclore. A 
líáüa. mãe cms d.-ness omcleamis. e-tá sumida, cm seu marginalismo 
coreográíico. A Escr.ndinavla comporccc, bem como cs pairas entre o 
BÁltico e os Balknns. Os EE. UU. surgem com o Ballet ThC3tre de 
Nova York e a índia se impõe, como o Mcxico.

Longe irtamos sc fossemos analisar «s dezenas de filmes, seus solistas, 
corpos de bailo, r.s montagens e as conccpçóc corcográficas clássica;, fol
clóricas c modernas. Como um kalcidoscópto estonteante e exaustivo em 
seu fôlego, temos a semana do Festival Ballet corno um Congresso fílmico 
de pura visualização. O mesmo nos pugere a formação de festivais Mí
micos sobre pintura e arquitetura, tendo em mão o que está filmado pela 
iena. r.um sr^rvo para várias ses ões.

Osvaldo Oliveira Já prepara para 1053 o IV Festival Fílmico cie Ballet!

-VMOSTRAS EfE ARTE PLÁSTICA
' Prossegue o I Salão Pan-Americano de Artes Plásticas, em vários pavi
mentes cio instituto cie Belos Artes, em comemoração ao cinquentenário 
det-.-e centro dc cultura arti tica. Na imprensa nacional, começam a 
a parecer ■apreciações' sobre o mesmo. Luiz Martins, pelo "Estado de íjfto 
Pcuiv" ie-< critica rir oro?*, ao mesmo. Na imprensa daqui, Ermano Ouc- 
ceschi,- novo crítico cio "Jornal do Dia", eslá analisando o certame e nós 
íomss o:; primeiros a Lazer a critica geral. Drpois d uso já re inaugurou 
a sma de. Argentina, numa seleção de seu vànguartíismo. Ainda nio 
vimos o México, já nosso bem conhecido cias Bienais Paulistas.

o.Museu do Arte do Estado, no foycr do Teatro São Pedro, inaugurou 
uma ínosira seletiva da~~Hmicoteca do IBA. deslocada de seu centro na
tural, para dar lugrr ao Saião Pan-Americano. A presente mostra está 
íc-;:o com certo gordo.

A Galeria cia Casa das Molduras olhou uma mostra üe pintura 
chinesa Tradicional, num conjunto de vária» dezenas de trabalhos. Agora 
o pintor José íricart, artista espanhol entre nós radicado, inaugura, no 
nu ao centro, uma mostra dc srv.s últimos trabalhos, são paisagens de 
Pôrto Alegre e do outros centros. s-'o aspectos e flagrantes dc nossa 
vida campcira e seus temários de ballet.

Artista plástico sensível, José Sicart prossegue em sua trilha, reno
vando experiências e decantando seu processo plástico, variando do obje- 
tivismo ao impressíonismo, tendo o gosto ibérico do movimento, sugerido 
em bons flagrantes de nossas lides regionais.

Meia , cub ra de telas forma a sua mostra, de dv.pla polarização oòje- 
tivista-im oressionista.

A Galeria da Casa das Molduras já tem em pauta ume cárie dc outras 
-• de artietaa de nosso ambiente plástico.
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1 CONGRESSO BRASILEIRO M ARTE ^°sscfu= “jfi
vidadcs cio l.o Congresso B ° ÍeVon!a oí^al A*s 21 horas foi 
Caxias do Sul, como prewstc. no Divisão de Cultura
inaugurada a exposição de a t fa.,‘ ^ uma trintena de telas ; 
em homenagem ao congresso, e^nsUtuida oeum^ Belas Artes •

i e esculturas P**tactn\M a 1 Major Mona Barreto Lan-
ido Rio Grande do Sul. "q Estado, o Major Heitor F. depert, representante do Go\ein<iCioi _ Deputado Adal-
M ora es, representando o comandodo^ ■ ° % Fernando 
miro Moura, prcsicente Assernb:le^ Le * P ÜQ COnSresso, i
Corona. representanuo °n^l^.c’pjVpsciHando o orof. Acio Malagoli. dire-. a srta. Marnm 1 ■ banm ;, cpijcc numerosos participantes do
ter da Divido dc C‘Utu.a. a^mr culturais da capual. Os
congresso e elementos cie c csi^i com reunião das comasocs
trabalhos ou cun ■ ^ ’ jl01.as >sC realizará o concerto sinfônico no

* ia„Srií universidade d? Hio Grande do Sul. Na foto, o repre- 
auditoi ío ^n^nlc d0 GüV£rnador inaugurando a exposição.
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